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Solução revitalizadora p/ limpeza de superfície interna de autoclaves,
com poder de remover manchas, ferrugens e placas minerais a base de
ácido fosfórico. Frasco de 500ml spray, embalagem resistente e segu-

Frasco

Labnews

384

54,00

20.736,00

prazo de validade, nº do lote e atender à legislação vigente e pertinente
ao produto.
VALOR TOTAL
R$ 159 .312,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 260/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº0032024-2/2014
ADA Nº 19-14-0049156
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 080/2014, CPL 04
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de material médico hospitalar, para atender as demandas das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, por um período previsto de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais)
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 33.90.30.00.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
COMO GESTOR DE CONTRATO:
WALEDYA ARAUJO LOPES DE MELO
COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
ANA LUCIA SILVA VALENTE
DATA DA ASSINATURA: 14/04/2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e JAQUELINE LEITE PRADO GIFFONI representante da empresa
INOVE DIAGNÓSTICA TERAPÊUTICA LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 080/2014, CPL 04
EMPRESA: INOVE DIAGNÓSTICA TERAPÊUTICA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº.01.503.078/0001-91, estabelecida à Rua José Pinto de Mattos, nº 56, Bairro Mangueiras, CEP: 33.400-000, Lagoa Santa – MG, Tel: (31) 3689-9932/9943/9937, e-mail:
licitaca1@medika.com.br
Item

Descrição

Extrator obstétrico a vácuo para uso em partos vaginais com cúpula fetal em policarbonato e revestimento interno em poliéster,
56 mm de diâmetro, 15 mm de altura, haster flexível e bomba a
24
vácuo em policarbonato com medidor de pressão, descartável,
estéril. Embalagem individual, atender legislação vigente e pertinente ao produto.

Und

Marca

Unidade

Kiwi

Quant. para Valor Unit.
Valor Total R$
Registro
Adjudicado

240

250,00

60.000,00

VALOR TOTAL
R$ 60 .000,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 262/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº0032024-2/2014
ADA Nº 19-14-0049156
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 080/2014, CPL 04
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de material médico hospitalar, para atender as demandas das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, por um período previsto de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 29.035,20 (Vinte e nove mil trinta e cinco reais e vinte centavos)
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 33.90.30.00.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
COMO GESTOR DE CONTRATO:
WALEDYA ARAUJO LOPES DE MELO
COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
ANA LUCIA SILVA VALENTE
DATA DA ASSINATURA: 14/04/2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e JARLEYS FERREIRA DA SILVA representante da empresa SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 080/2014, CPL 04

31

Segunda-feira, 19 de maio de 2014

Nº 11.306

31
DIÁRIO OFICIAL

EMPRESA: SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 01.989.691/0001-60,
estabelecida à Rua C-212 c/c 218, nº 77, Jardim América, CEP: 74270-320, Goiânia – Goiás, Telefone: (62) 4012.2222/ (68) 9975-1546, E-mail:
cdb@comercialdombosco.com, jarleys@bol.com.br
Quant. para Valor Unit.
Item
Descrição
Und
Marca
Valor Total R$
Registro
Adjudicado
Vaselina líquida frasco c/1.000ml. Óleo de vaselina. Embalagem plástica não reciclável, resistente, não deformável no empilhamento, com
tampa externa de rosca e interna de pressão, com perfeita vedação,
86
Frasco
Vic Pharma
1.104
26,30
29.035,20
original do fabricante e que garanta sua integridade, contendo nome
do responsável técnico, data de fabricação e validade, nº do lote, registro na ANVISA ou declaração de isento.
VALOR TOTAL
R$ 29 .035,20
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 269/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0001788-6/2014
ADA Nº 19-14-0049165
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 138/2014, CPL 04
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de material médico hospitalar, para atender as demandas das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, por um período previsto de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 51.857,28 (cinqüenta e um mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e vinte e oito centavos)
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 33.90.30.00.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
COMO GESTOR DE CONTRATO:
WALEDYA ARAUJO LOPES DE MELO
COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
ANA LUCIA SILVA VALENTE
DATA DA ASSINATURA: 16/04/2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e IRACILDES BUCHMEIER DE OLIVEIRA representante da empresa
LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP. E EXP. LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 138/2014, CPL 04
EMPRESA: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP. E EXP. LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº.
03.033.345/0001-30, estabelecida à Estrada do Aviário, nº 423, Aviário, CEP: 69900-830, Rio Branco – Acre, E-mail: labnorte@contilnet.com.br,
Quant. para Valor Unit.
Item
Descrição
UND
Marca
Valor Total R$
Registro
Adjudicado
Cânula de traqueostomia nº 4,5 sem balão - confeccionada em
material atóxico, flexível, transparente, descartável. Composta
por: cânula externa, tampa de vedação, linha radiopaca, asas
para fixação com impressão do número em local visível. Acabamento que não cause traumatismo traqueal. Mandril com ponta
01 arredondada e de fácil manuseio. Estéril. Embalagem individual, Unidade
CPL ANVISA
252
20,00
5.040,00
adequada, segura, compatível com o processo de esterilização
e que permita abertura e transferência com técnica asséptica,
contendo dados de identificação, procedência, data e tipo de
esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária
vigente e pertinente ao produto.
Dreno de penrose n° 01 - confeccionado em látex natural, flexível, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão, com
paredes finas e maleáveis. Estéril. Embalagem individual, adequada, segura, compatível com processo de esterilização e que
MADEITEX
02
Unidade
2.556
1,50
3.834,00
permita abertura e transferência com técnica asséptica. ContenANVISA
do dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente
e pertinente ao produto.
Dreno de penrose n° 02 - confeccionado em látex natural, flexível, formato tubular, uniforme em toda a suaextensão, com paredes finas e maleáveis. Estéril, embalagem individual adequada,
segura, compatível com oprocesso de esterilização e que perMADEITEX
03
Unidade
3.048
1,65
5.029,20
mita abertura e transferência com técnica asséptica. Contendo
ANVISA
dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente
e pertinente ao produto.
Dreno de penrose n° 03 - confeccionado em látex natural, flexível, formato tubular, uniforme em toda a suaextensão, com paredes finas e maleáveis. Estéril, embalagem individual adequada,
segura, compatível com oprocesso de esterilização e que perMADEITEX
04
Unidade
1.908
1,90
3.925,20
mita abertura e transferência com técnica asséptica. Contendo
ANVISA
dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente
e pertinente ao produto.
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nas e maleáveis. Estéril, embalagem individual adequada, segura,
compatível com oprocesso de esterilização e que permita abertura
cação, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e
atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
Sonda de alimentação enteral n° 12
Sonda de nutrição enteral nº 10
Sonda de nutrição enteral nº 8
Sonda estomacal curta n° 04 (nasogástrica) - descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, maleável, atraumática, siliconizada, medindo aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector plástico
universal com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular
centralizado e orifícios ovais proporcionais ao calibre, distribuídos alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter seu calibre e marcação de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com

Unidade

MADEITEX
ANVISA

1.848

2,06

3.806,88

Unidade
Unidade
Unidade

CPL
CPL
CPL

24
240
240

20,00
21,00
21,00

480,00
5.040,00
5.040,00

Unidade

MEDSONDA
ANVISA

3.060

0,90

2.754,00

Unidade

MEDSONDA
ANVISA

3.816

0,90

3.434,40

esterilização, prazo de validade e número de registro no ms. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
Sonda estomacal curta n° 14 (nasogástrica) - descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, maleável, atraumática, siliconizada, medindo aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector plástico
universal com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular
centralizado e orifícios ovais proporcionais ao calibre, distribuídos alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter seu calibre e marcação
33 de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com sela-

Unidade

MEDSONDA
ANVISA

1.080

0,80

864,00

permita a abertura e transferência com técnica asséptica, compatível com
cação, procedência, número de lote, tipo e data de esterilização, prazo de
validade e número de registro no ms. O prazo de validade mínimo deve ser
tar amostra antes ou no ato da abertura da licitação.
Sonda estomacal curta n° 16 (nasogástrica) - descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, maleável, atraumática, siliconizada, medindo aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector plástico
universal com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular
centralizado e orifícios ovais proporcionais ao calibre, distribuídos alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter seu calibre e marcação
34 de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com sela-

Unidade

MEDSONDA
ANVISA

1.068

0,90

961,20

permita a abertura e transferência com técnica asséptica, compatível com
cação, procedência, número de lote, tipo e data de esterilização, prazo de
validade e número de registro no ms. O prazo de validade mínimo deve ser
tar amostra antes ou no ato da abertura da licitação.
Sonda estomacal curta n° 18 (nasogástrica) - descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, maleável, atraumática, siliconizada, medindo aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector plástico
universal com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular
centralizado e orifícios ovais proporcionais ao calibre, distribuídos alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter seu calibre e marcação
35 de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com sela-

Unidade

MEDSONDA
ANVISA

300

0,90

270,00

05

10
25
27

28

de uso, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, compatível com o processo de esterilização, trazendo externamente os dados
esterilização, prazo de validade e número de registro no ms. O prazo de
validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
Sonda estomacal curta n° 12 (nasogástrica) - descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, maleável, atraumática, siliconizada, medindo aproximadamente 40cm. Extremidade distal com conector plástico
universal com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular
centralizado e orifícios ovais proporcionais ao calibre, distribuídos alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter seu calibre e marca32
ção de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com
de uso, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, compatível com o processo de esterilização, trazendo externamente os dados

permita a abertura e transferência com técnica asséptica, compatível com
cação, procedência, número de lote, tipo e data de esterilização, prazo de
validade e número de registro no ms. O prazo de validade mínimo deve ser
tar amostra antes ou no ato da abertura da licitação.
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Sonda estomacal longa n° 04 (nasogástrica) - descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, maleável, atraumática, siliconizada, medindo
aproximadamente 110cm. Extremidade distal com conector plástico universal com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular
centralizado e orifícios ovais proporcionais ao calibre, distribuídos alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter seu calibre e marcação
36
de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com sela-

Unidade

MEDSONDA
ANVISA

972

0,90

874,80

Unidade

MEDSONDA
ANVISA

2.232

1,30

2.901,60

permita a abertura e transferência com técnica asséptica, compatível com
cação, procedência, número de lote, data, tipo e validade de esterilização,
prazo de validade e número de registro no ms. O prazo de validade mínimo
deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
Sonda retal descartável. N° 04 - estéril. Confeccionada em material
cio único distal. Embalagem individual adequada, segura, compatível
com o processo de esterilização e que permita abertura e transfe59 rência com técnica asséptica, constando externamente os dados de

Unidade

MEDSONDA
ANVISA

1.380

0,90

1.242,00

esterilização, prazo de validade, registro no ms e atender à legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto. O prazo de validade do produto mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
Sonda retal descartável. N° 20 -estéril. Confeccionada em materiall
cio único distal. Embalagem individual adequada, segura, compatível
com o processo de esterilização e que permita abertura e transfe67 rência com técnica asséptica, constando externamente os dados de

Unidade

MEDSONDA
ANVISA

432

1,00

432,00

esterilização, prazo de validade, registro no ms e atender à legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto. O prazo de validade do produto mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
Sonda retal descartável. N° 22 -estéril. Confeccionada em material
cio único distal. Embalagem individual adequada, segura, compatível
com o processo de esterilização e que permita abertura e transfe68 rência com técnica asséptica, constando externamente os dados de

Unidade

MEDSONDA
ANVISA

360

1,00

360,00

Unidade

MEDSONDA
ANVISA

3.660

0,75

2.745,00

Unidade

MEDSONDA
ANVISA

2.160

0,75

1.620,00

Unidade

MEDSONDA
ANVISA

1.380

0,75

1.035,00

permita a abertura e transferência com técnica asséptica, compatível com
cação, procedência, número de lote, data, tipo e validade de esterilização,
prazo de validade e número de registro no ms. O prazo de validade mínimo
deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
Sonda estomacal longa n° 12 (nasogástrica) - descartável, estéril, confeccionada em material atóxico, maleável, atraumática, siliconizada, medindo
aproximadamente 110cm. Extremidade distal com conector plástico universal com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos. Extremidade proximal com ponta arredondada, orifício circular
centralizado e orifícios ovais proporcionais ao calibre, distribuídos alternadamente ao longo da sonda. O produto deverá ter seu calibre e marcação
40
de comprimento gravados externamente. Embalagem individual com sela-

esterilização, prazo de validade, registro no ms e atender à legislação
sanitária vigente e pertinente ao produto. O prazo de validade do produto mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.
Sonda uretral descartável n° 14 - estéril, confeccionada em material transparente, atóxico, maleável, atraumática, siliconizada, com orifícios laterais
proporcionais ao calibre. O produto deverá ter seu calibre e a marcação
de comprimento gravados externamente. Embalagem individual em papel
72
terilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica,
lei 8.078/90, tipo de esterilização, número de lote e registro no ms. O prazo
de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da entrega.
Sonda uretral descartável n° 16 - estéril, confeccionada em material transparente, atóxico, maleável, atraumática, siliconizada, com orifícios laterais
proporcionais ao calibre. O produto deverá ter seu calibre e a marcação
de comprimento gravados externamente. Embalagem individual em papel
73
terilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica,
lei 8.078/90, tipo de esterilização, número de lote e registro no ms. O prazo
de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da entrega.
Sonda uretral descartável n° 20 - estéril, confeccionada em material transparente, atóxico, maleável, atraumática, siliconizada, com orifícios laterais
proporcionais ao calibre. O produto deverá ter seu calibre e a marcação
de comprimento gravados externamente. Embalagem individual em papel
75
terilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica,
lei 8.078/90, tipo de esterilização, número de lote e registro no ms. O prazo
de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da entrega.
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Sonda uretral descartável n° 24 - estéril, confeccionada em material transparente, atóxico, maleável, atraumática, siliconizada, com orifícios laterais
proporcionais ao calibre. O produto deverá ter seu calibre e a marcação
de comprimento gravados externamente. Embalagem individual em papel
77
terilização e que permita abertura e transferência com técnica asséptica,

Unidade

MEDSONDA
ANVISA

624

0,75

468,00

lei 8.078/90, tipo de esterilização, número de lote e registro no ms. O prazo
de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da entrega.
VALOR TOTAL
R$ 51 .857,28
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 270/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0001788-6/2014
ADA Nº 19-14-0049165
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 138/2014, CPL 04
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de material médico hospitalar, para atender as demandas das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, por um período previsto de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 70.327,20 (setenta mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte centavos)
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 33.90.30.00.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
COMO GESTOR DE CONTRATO:
WALEDYA ARAUJO LOPES DE MELO
COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
ANA LUCIA SILVA VALENTE
DATA DA ASSINATURA: 16/04/2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e IVAN GONÇALVES PEREIRA JUNIOR representante da empresa
MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 138/2014, CPL 04
EMPRESA: MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 10.193.608/0001-33, estabelecida
na Tavessa Campo do Rio Branco 337 - Capoeira, Rio Branco, CEP: 69.910-070, Tel: (68) 3224-6592, e-mail cdb@comercialdombosco.com
Quant. para Valor Unit.
Item
Descrição
UND
Marca
Valor Total R$
Registro
Adjudicado
a extensão do dreno,multiperfurado, siliconizado interna e externamente,

06

2000ml e alça de sustentação estéril. Embalagem individual adequada,
segura, compatível com o processo de esterilização e que permita aberção, procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender
a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.contendo dados de

Kit

MEDICONE

120

18,56

2.227,20

Unidade

FRESENIUS

60

525,00

31.500,00

atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.

da em silicone, estéril, n° 14 (recém-nascido). Embalagem individual,
07
bricação e validade, n° de registro ou isenção na anvisa, e atender à
legislação sanitária vigente e pertinente ao produto.
08

em silicone, estéril, n° 16. Embalagem individual, contendo dados de

Unidade
FRESENIUS
60
525,00
31.500,00
n° de registro ou isenção na anvisa, e atender à legislação sanitária
vigente e pertinente ao produto.
26 Sonda de nutrição enteral nº 6
Unidade
MEDICONE
240
21,25
5.100,00
VALOR TOTAL
R$ 70 .327,20
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 271/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0001788-6/2014
ADA Nº 19-14-0049165
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 138/2014, CPL 04
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de material médico hospitalar, para atender as demandas das unidades de saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE, por um período previsto de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 434.383,68 (quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos)
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.

